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WSKAZÓWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Wolności 
Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Komisji do wprowadzenia 
zharmonizowanego podejścia do obowiązków nakładanych na dostawców usług 
cyfrowych, w tym pośredników internetowych, w celu uniknięcia fragmentacji rynku 
wewnętrznego i niespójnego egzekwowania uregulowań; zaznacza, że wszelkie nowe 
środki wprowadzane aktem prawnym o usługach cyfrowych powinny uwzględniać 
ewentualny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a jednocześnie w pełni 
przestrzegać praw podstawowych i wolności użytkowników w całej Unii; ponadto 
wzywa Komisję, aby unikała „eksportu” przepisów krajowych, a zamiast tego 
proponowała najsprawniej działające i najskuteczniejsze rozwiązania dla całego rynku 
wewnętrznego, starając się przy tym unikać tworzenia nowych obciążeń 
administracyjnych oraz dążąc do utrzymania otwartości, sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa i konkurencyjności jednolitego rynku cyfrowego dla wszystkich jego 
uczestników;

2. uważa, że akt prawny o usługach cyfrowych powinien być zgodny z szerokimi ramami 
praw podstawowych użytkowników i konsumentów na rynku wewnętrznym, praw 
takich jak ochrona prywatności, niedyskryminacja i godność, a nade wszystko nie może 
osłabić wolności słowa; przypomina ponadto, że stosowanie mechanizmów usuwania 
treści bez gwarancji sprawiedliwości proceduralnej jest sprzeczne z art. 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka; 

3. uznaje potrzebę modernizacji prawodawstwa tam, gdzie jest to konieczne, w celu 
lepszego reagowania na wyzwania związane ze zmieniającymi się technologiami; 
oświadcza jednak, że w akcie prawnym o usługach cyfrowych należy utrzymać przepisy 
dyrektywy o handlu elektronicznym1 dotyczące ograniczonej odpowiedzialności, w tym 
obowiązującą od dawna zasadę zakazującą nakładania ogólnych obowiązków nadzoru, 
szczególnie aby ochronić prawa podstawowe, w tym wolność wypowiedzi, a także 
utrzymać swobodę świadczenia usług; podkreśla znaczenie tych środków ochrony dla 
dalszego wzmacniania zaufania konsumentów do gospodarki cyfrowej i dla ich ochrony 
online, a także dla promowania wzrostu europejskich przedsiębiorstw, w szczególności 
MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

4. uznaje, że pośrednicy internetowi, w tym MŚP, mikroprzedsiębiorstwa i duże podmioty 
różnią się potencjałem w zakresie moderowania treści; ostrzega, że nadmierne 
obciążanie przedsiębiorstw nowymi nieproporcjonalnymi obowiązkami mogłoby 
dodatkowo utrudnić rozwój MŚP i przeszkadzać im w wejściu na rynek; w związku z 
tym wzywa Komisję do zagwarantowania otwartości i konkurencyjności jednolitego 

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych 
aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach 
rynku wewnętrznego („dyrektywa o handlu elektronicznym”), Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1.
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rynku cyfrowego;

5. przypomina, że dyrektywa o handlu elektronicznym stanowi ramy prawne dla usług 
online na rynku wewnętrznym, regulujące zarządzanie treścią; podkreśla, że należy 
unikać nieuzasadnionego rozdrobnienia tych ram, do jakiego może dojść w związku z 
rewizją dyrektywy o handlu elektronicznym w pakiecie dotyczącym aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; zauważa, że pakiet dotyczący aktu prawnego o usługach 
cyfrowych powinien również zawierać instrument ex ante nakładający obowiązki na 
platformy, które zagrażają równym warunkom działania, w celu przeciwdziałania 
niedoskonałościom rynku i nadużyciom, a także ochrony praw podstawowych 
konsumentów i wzmocnienia swobody świadczenia usług, zwłaszcza dla MŚP; 

6. zauważa istotne różnice między poszczególnymi usługami cyfrowymi, a w związku z 
tym wzywa do unikania uniformizującego podejścia i uważa, że Komisja powinna 
dokładniej zbadać, z wykorzystaniem między innymi konsultacji publicznych 
rozpoczętych w perspektywie prac nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym aktu 
prawnego o usługach cyfrowych, czy nie będzie konieczne przewidzenie różnych 
przepisów w celu uwzględnienia różnorodności usług cyfrowych, warunków i sytuacji;

7. przypomina, że dezinformacja oraz wprowadzające w błąd lub szkodliwe treści nie 
zawsze są nielegalne; przypomina, że rodzaje nielegalnych treści mogą różnić się w 
poszczególnych państwach członkowskich; w związku z tym wzywa do ustanowienia 
dobrze zdefiniowanego, zharmonizowanego i przejrzystego procesu zgłaszania i 
usuwania nielegalnych treści w ramach obecnych zasad ograniczonej 
odpowiedzialności, przy jednoczesnym uwzględnieniu znacznych różnic między 
dostawcami usług cyfrowych pod względem skali, zasięgu i zdolności operacyjnych, 
tak aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych; popiera pogłębiony dialog 
między właściwymi organami państw członkowskich i zainteresowanymi podmiotami 
mający na celu rozwijanie, ocenę i udoskonalenie podejść opartych na prawie miękkim, 
takich jak ogólnounijny kodeks postępowania w zakresie zwalczania dezinformacji, z 
myślą o dalszym radzeniu sobie z dezinformacją i innymi kategoriami szkodliwych 
treści;

8. odnotowuje rozprzestrzenianie się informacji wprowadzających w błąd i dezinformacji 
opartych na fałszywych lub wprowadzających w błąd treściach, a także oszustw 
wymierzonych w konsumentów, w których wykorzystuje się niebezpieczne lub 
podrobione produkty; podkreśla, że w akcie prawnym o usługach cyfrowych należy 
wprowadzić rozróżnienie między treściami „nielegalnymi”, „szkodliwymi” i innymi; 
uważa, że szkodliwe treści nie powinny podlegać regulacji ani być definiowane w akcie 
prawnym o usługach cyfrowych;

9. wzywa do wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń, obowiązków w zakresie 
sprawiedliwości proceduralnej i narzędzi zgłaszania sprzeciwu, aby w razie 
powiadomienia o usunięciu treści właściciele treści i osoby zamieszczające treści 
mogły, w tym z nadzorem prowadzonym przez człowieka, odpowiednio i na czas 
występować w obronie swoich praw; podkreśla swoje stanowisko, że powierzenie 
odpowiedzialności za wyznaczanie granic wolności słowa przedsiębiorstwom 
prywatnym jest niedopuszczalne i stwarza ryzyko zarówno dla osób fizycznych, jak i 
dla przedsiębiorstw; uważa, że po usunięciu nielegalnych treści należy w stosownych 
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przypadkach podjąć działania następcze z udziałem organów ścigania lub nadzoru 
sądowego, oraz że jeżeli wyniku środka zaskarżenia lub zgłoszenia sprzeciwu okaże się, 
że dane działania lub informacje nie są nielegalne, pośrednik internetowy powinien bez 
zbędnej zwłoki przywrócić usunięte treści;

10. jest zdania, że dotychczasowe doświadczenia wykazały skuteczność podejścia 
polegającego na umożliwianiu rozwoju innowacyjnych modeli biznesowych i 
wzmacnianiu jednolitego rynku cyfrowego przez usuwanie barier w swobodnym 
przepływie usług cyfrowych i zapobieganie wprowadzaniu nowych nieuzasadnionych 
barier krajowych, a dzięki dalszemu stosowaniu tego podejścia można będzie 
ograniczyć fragmentację rynku wewnętrznego; uważa ponadto, że akt prawny o 
usługach cyfrowych może oferować możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności 
obywateli w dziedzinie cyfryzacji, gwarantując jednocześnie wysoki poziom ochrony 
konsumentów, w tym poprzez ochronę bezpieczeństwa w internecie;

11. zachęca Komisję do dokonania oceny, w oparciu o obowiązujące przepisy i nowe dane 
uzupełniające uzyskane, między innymi, w ramach konsultacji publicznych, zakresu, w 
jakim akt prawny o usługach cyfrowych powinien uwzględniać wyzwania związane z 
algorytmami i innymi zautomatyzowanymi narzędziami, zwłaszcza w odniesieniu do 
przejrzystości takich systemów, lub w inny sposób określić, które przepisy powinny 
odnosić się do tych kwestii; podkreśla znaczenie swobodnego dostępu do różnorodnych 
treści i opinii, a także fakt, że sieci i dostęp do sieci nie powinny być hamowane bez 
uzasadnionej podstawy prawnej.
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